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Щанi Правила надання коштiв у позику, зокрема, на умовах фiнаtлсового кредиту та
застави повного товАриствА "ломБАрд пЕршиЙ" товлриство з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIКРОФIНАНС" I КОМПАНIЯ" (надалi за текстом - Правила)
розробленi вiдповiдно до Закону Украiни "Про фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг", Закону Украiни "Про заставу", Закону Украiни <Про лiцензування
видiв господарськоi дiяльностi>, положень Ifивiльного кодексу УкраiЪи та чинного
законодавства УкраiЪи, зокрема, нормативно-правових aKTiB органiв, що здiйснюють
дер}кавне регулювання ринкiв фiнансових послуг.

1. Вимоги до Ломбарду та його вiдокремлених пiдроздiлiв для
надання фiнансових послуг

1.1. повнЕ товАриство "ломБАрд пЕршиЙ" товАриство з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIКРОФIНАНС" I КОМПАНIЯ" (надалi за текстом - Ломбарл) та
його вiдокремленi пiдроздiли cTBopeHi з метою задоволення попиту фiзичних осiб на фiнансовi
та супутнi послуги Ломбарду та отримання прибутку вiд надання фiнансових та супутнiх
послуг Ломбарду.
1.2. Щля надання фiнансових послуг Ломбарл вiдповiдае таким вимогам:
1.2.|. Щiяльнiсть Ломбарду вiдповiдае вимогам законодавства про фiнансовi послуги.
1.2.2. Ломбард внесений до единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприсмцiв та громадських формувань та до !ерх<авного ре€стру фiнансових установ.
1.2.3. Ломбард мас лiцензiю на надання фiнансових послуг.
1.2.4. Ломбард мас Правила, якi регламентують надання Ломбардом фiнансових та супутнiх
послуг, затвердженi протоколом загальних зборiв учасникiв.
1.2.5. Установчi документи Ломбарлу вiдповiдають вимогам законодавства та мiстять
вичерпний перелiк видiв фiнансових та супутнiх послуг, якi надае Ломбард.
1.2.6. В повному найменуваннi Ломбарду мiститься слово "ломбард".
1.2.7. Ломбард не здiйснюе будь-якоi iншоi пiдприемницькоi дiяльностi, KpiM пiдприемницькоi
дiяльностi, передбаченоi законодавством для ломбардiв.
1.2.8. Ломбарл мае власну облiкову та ресструючу систему, яка вiдповiдае вимогам,
установленим нормативно-правовими актами органу, що здiйснюе державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг.
1.2.9,У своiй дiяльностi Ломбарл дотримуеться вимог чинного законодавства Украiни,
зокрема про захист прав споживачiв.
1.2.10. Ломбарл мае сформований резервний (страховий) фонд вiдповiдно до cTaTTi 14 Закону
Украiни кПро господарськi товариства)).
1.2,||. Власний капiтал Ломбарлу становить не менше одного мiльйону гривень.
1.3. Вiдокремленi пiдроздiли Ломбарлу вiдповiдають таким вимогам:
1.3.1.Iнформацiя про Bci вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду внесена до Сдиного державного
реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань та до
Щержавного реестру фiнансових установ.
|.З.2. Щiяльнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв JIомбарду вiдповiдае вимогам законодавства про
фiнансовi послуги.
1.З.З.Вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду мають облiкову та...реестрацiйну системи, якi
вiдповiдають вимогам нормативно-правовими актами органу, що здiйснюе державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг.
1.3.4. Положення про вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду мiстять вичерпний перелiк видiв
фiнансових та супутнiх послуг, якi MorKyTb надавати цi пiдроздiли.
1.3.5. У своiй дiяльностi вiдокремленi пiдроздiли Ломбарду дотримуються вимог чинного
законодавства Украiни, зокрема, про захист прав споживачiв.

2. Фiнансовi послуги та супутнi послуги Ломбарду
2.1. Ломбард надае наступнi фiнансовi послуги:
- надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту.



Ломбард мае право надавати наступнi супутнi послуги:
- оцiнка заставленого майна у вiдповiдностi до чинного законодавства та / або умов договору;
- надання посередницьких послуг зi страхування предмета застави (за наявностi агентського
договору зi страховою компанiею);
- реа-пiзацiя заставленого майна у вiдповiдностi до чинного законодавства та / або умов
договору.
2.2.Надання фiнансових послуг здiйснюеться за мiсцезнаходженням Ломбарду таlабо його
вiдокремлених пiдроздiлiв.

3. Умови та порядок укладання Ломбардом договорiв зi
споживачами фiнансових послуг

3.1.Щоговiр фiнансового кредиту i застави (далi за текстом -.Щоговiр) вiдповiдае вимогам,
встановленим чинним законодавством УкраiЪи.
Вiдповiдно до вимог cTaTTi б Закону Украiни кПро фiнансовi послуги та державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг) ,Щоговiр мiстить:
- наЙменування, мiсцезнаходження та реквiзити - для Ломбарду, прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичноi особи, данi паспорта (номер, серiя, дата видачi, орган, що видав) або iншого
документа, що посвiдчуе особу, та данi про мiсце проживання - для фiзичних осiб;
- предмет договору;
- IIрава та обов'язки cTopiH;
- суму фiнансового кредиту;
- дату надання фiнансового кредиту;
- строк користування фiнансовим кредитом;
- дату повернення фiнансового кредиту;
- вiдповiдальнiсть cTopiH;
- пiдстави для пролонгацii, припинення дii та розiрвання договору;
- пiдписи cTopiH.
У !оговорi також зазначено:
- процент за користування фiнансовим кредитом;
- посилання на договiр страхування предмета застави - в разi наявностi;
- вiдмiтка про ознайомлення позичальника з Правилами про надання коштiв у позику,
зокрема, на умовах фiнансового кредиту та застави;
- пiдтверлх(е}II-Irr. що iгIформаtliя, :зазначена в .Iастинi другiй cTaTTi l2 Закону УкраТни <Гlро

фiнапсоlзi посrtуги та лержаI]}lе регулtоваl]ня ринку фirrансових послуг), на/]ана клiенту.
,Щоговори Ломбарлу можуть мiстити й iншi умови за згодою cTopiH.
З.2. Кредит надаеться дiездатним фiзичним особам не молодшим
18-ти poKiB на власнi потреби пiд заставу майна (далi - Позичальники). За користування
кредитом Позичальник сплачуе проценти згiдно iз тарифами Ломбарду. Предмет застави
переДасться на зберiгання Кредитодавцю в день укладення Щоговору i знаходиться на
зберiганнi в останнього протягом всього строку дii.Щоговору.
Сума кредиту за,Щоговором визначаеться iз розрахунку оцiночноi BapTocTi предмету застави.
3.3. Кредит надаеться Позичальниковi за умови надання документа, що посвiдчуе особу
(паспорта) з реестрацiею мiсця проживання та реестрацiйного номеру облiковоi картки
платника податкiв. 

,,Е
3.4. Bci розрахунки мiж Сторонами за .Щоговором здiйснюються виключно в нацiональнiй
грошовiЙ одиницi УкраiЪи - гривнi. Форма надання кредиту зtвначаеться у специфiкацii, яка
становить невiд'емну частину Щоговору. Кредит надаеться за вибором Позичальника:
- У готiвковiй формi шляхом передачi грошових коштiв Позичальнику з каси вiдокремленого
пiдроздiлу Ломбарду;
- у безготiвковiй формi шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок
позичальника.
3.5. Страхування rrредмета застави здiйснюеться за взасмною згодою Ломбарду i
Позича-шьника.



3.6. !оговiр, Bci змiни та доповнення до нього набувають юридичноi силу пiсля iх пiдписання
сторонами.
3.7. Щокументом, що пiдтвердхry€ факт повноi або частковоi сплати кредиту, е платirкний
документ виданий Ломбарлом або банком. Щокументом, що пiдтвердяtуе факт
надання/повернення застави е специфiкацiя повернення предмету застави, пiдписана обома
сторонами Щоговору.
З.8. Позичальник мае право розiрвати ,Щоговiр в односторонньому порядку або вiдмовитись
вiд Щоговору протягом 14 (чотирнадцяти) днiв з дня його укладання виключно у випадку
повного погашення заборгованостi за !оговором (вiдсоткiв за кожний день прострочення
сплати кредиту, процентiв за кохtний день користування кредитом та суми кредиту).
3.9. У разi невиконання або неналежного виконання Позичальником своiх зобов'язань за
.Щоговором, Позичальник надае Ломбарду право переуступити своi права вимоги до
Позичальника cBoiM правонаступникам шляхом укладання договорiв переуступлення прав
вимоги (uесii), факторингу, тощо без отримання додатковоi згоди на це Позичальника.
3.10. У разi невиконання Позичальником своiх грошових зобов'язань, задоволення вимог
Ломбарду або його Правонаступникiв, здiйснюсться шляхом звернення стягнення на майно,
передане у заставу у передбачений чинним законодавством УкраiЪи спосiб, зокрема, але не
виключно шляхом його вiдчуження, продажу на користь TpeTix осiб, включаючи прода}к за

договором KoMicii. Порядок, спосiб такого вiдчуження, BapTicTb реа-гliзацii заставленого майна,
тощо визначаеться Ломбардом (його Правонаступником), як Заставодержателем, самостiйно.
Щля таких цiлей, Позичальник надае право Ломбарлу (його Правонаступнику) на вчинення
правочинiв вiд його iMeHi щодо вiдчулtення (продажу) налехсного Позичальнику заставленого
майна.
З.l l. За рахунок предмета застави Ломбарл (його Правонаступник) мае право задовольнити в
повному обсязi свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи
сплату процентiв за користування Кредитом, вiдсоткiв за прострочення, штрафiв,
вiдшкодування збиткiв, завданих порушенням зобов'язання, необхiдних витрат на утримання
заставного майна, а також витрат, понесених у зв'язку iз пред'явленням вимоги чи зверненням
стягнення на майно, переданого у заставу.
У разi здiйснення задоволення вимог Ломбарду за рахунок майна, що е предметом застави за
Щоговором, зобов'язання Позичальника вважаються повнiстю виконаними, а Щоговiр
припиненим. Зобов'язання Позичальника (Заставодавця) обмежуються вартiстю предмета
застави.
З.|2, Позичальник надае Ломбарду, його Правонаступникам або TpeTiM особам право
здiйснення полiпшення (перетворення), передпродажноi пiдготовки майна, що передано
Ломбарлу в якостi предмету застави за Щоговором, з дати прострочення Позичальником
виконання cBoik зобов'язань за,Щоговором.
3.13. Строк позовноiдавностi до правовiдносин заЩоговором становить 3 (три) роки.
3.14. Позичальник ма€ право на звернення до Нацiонального банку УкраiЪи у разi порушення
Ломбарлом (його Правонаступником) таlабо колекторською компанiсю законодавства у сферi
споживчого кредитування, у тому числi порушення вимог щодо взаемодii iз споживачами при
врегулюваннi простроченоi заборгованостi (вимог щодо етичноi поведiнки), а також на
звернення до суду з позовом про вiдшкодування шкоди, завданоi споживачу у процесi
врегулювання простроченоi заборгованостi.
3.15. Ломбард (його Правонаступник) мае право звертатися до'Ъретiх осiб у порядку та на

умовах, передбачених статтею 25 Закону Украiни <Про споживче кредитування), з метою
iнформування про необхiднiсть виконання Позичатlьником зобов'язань за Щоговором.
JlомIбарлу (йоI,tl lIpetBoltztc,гylrrrиrcy) :зiiбороtlеrtо llс,ltlillсl,vляr,tl irl(lopMitltiltl llpo уl(JItl2{еrltIя
IItlзl.t.tа;lьtlикоп,r /{tlгоlзtlру, йог<l умови..сl,illt t]иi{()rlаttIняt. ttаявtliс-гl, ttр()стр().tегtt)Т заборгоiзittttlс,t,i
тa ii ро:з:чtiр ilссlбам, яttci lte с cl,opolloto flогоlзору" or<piпr виltа7дкitз, ltсlэсдбачсttих Заксlttсtл,t

У TcpaTrl и < I1 ро споrк и в LIe кре.ци],уL]ан пrl ) .

4. Порядок нарахування вiдсоткiв та повернення кредиту



4.1. Строк повернення кредиту та фiксований розмiр процентiв за кожний день користування
кредитом зазначаетьоя у Щоговорi.
4.2. Нарахування процентiв за користування кредитом здiйснюсться щоденно за кожон день
користування кредитом: з дня його надання до дня повернення включно.
4.3. Загальна сума процентiв за користування Кредитом розраховуеться шляхом додавання
сум процентiв, нарахованих за коясний день користування Кредитом (заокруглених за
правилами, передбаченими чинним законодавством Украiни) з дня його надання до дня
повернення включно.
4,4. Оплата Позичальником суми кредиту, процентiв та iнших платежiв, передбачених
Щоговором, здiйснюеться будь-яким зручним для Позичальника способом, а саме у виглядi:
- готiвкового розрахунку шляхом внесення Позичальником грошових коштiв в касу буль-
якого вiдокремленого пiдроздiлу Ломбарду;
- безготiвкового розрахунку в Особистому кабiнетi на сайтi Ломбарду;
- безготiвкового розрахунку шляхом перерахування Позич€lльником грошових коштiв на
розрахунковий рахунок Ломбарду, зазначений у .Щоговорi.
4.5. Позичrtльник зобов'язуеться повернути суму кредиту у строк, передбачений Щоговором.
4.6. У разi невиконання Позичальником зобов'язань щодо повернення Кредиту у визначений
.Щоговором строк, Ломбарл може нараховувати вiдсотки за кожний день прострочення сплати
Кредиту та штрафнi санкцii, передбаченi Щоговором.
4.7. У разi прострочення строку повернення кредиту та баrкання подовжити строк
користування кредитом - Позичальник ма€ право звернутися в Ломбард для укладення
додатковоi угоди про подовження строку надання кредиту, яка укладасться у день звернення
Позичальника в Ломбард та за умови повноi сплати заборгованостi за весь час користування
кредитом.
4.8. При надходженнi в Ломбард коштiв вiд Позичальника, Ломбарл направляс TaKi кошти на
погашення боргових зобов'язань за Щоговором у вiдповiдностi до черговостi погашення
грошових зобов'язань за,Щоговором.
4.9. Черговiсть погашення грошових зобов'язань Позичальника:
у першу чергу - штрафнi санкцii та вiдсотки за кожний день прострочення сплати кредиту;
у другу чергу - проценти за кожний день користування кредитом;
у третю чергу - сума кредиту.
4.10, ПозичаJIьник мае право достроково повернути кредит та сплатити проценти за кохtний
день користування кредитом.

5. Iдентифiкацiя та верифiкацiя споживачiв фiнансових послуг
5.1. Ломбарл здiйснюе вiдповiдно до законодавства Украiни належну органiзацiю та
проведення первинного фiнансового монiторингу, що наJIежним чином надае можливiсть
виявляти пороговi та пiдозрiлi фiнансовi операцii (дiяльнiсть) незалетсно вiд рiвня ризику
дiлових вiдносин з клiентом (проведення фiнансових операцiй без встановлення дiлових
вiдносин) та повiдомляти про них спецiально уповноважений орган виконавчоi влади, а також
запобiгати використанню своiх послуг для проведення клiентами фiнансових операцiй з
протиправною метою.
5.2. Ломбард iдентифiкуе та верифiкуе особу Позичальника вiдповiдно до Закону Украiни
<Про запобiгання та протидiю лега_пiзацiТ (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi масового
знищення).
5.3. Офiuiйнi документи особи мають бути чинними (лiйсними) на момент ix шодання та
включати Bci необхiднi iдентифiкацiйнi данi. Ломбарл не вчиняе правочинiв з анонiмними
особами та забезпечуе дотримання в своiй дiяльностi iншlих вимог, передбачених для
фiнансових установ чинним законодавством у сферi запобiгання та протидii легалiзацii
(вiдмиванню) доходiв, одерх(аних злочинним шляхом.
5.4. Для здiйснення належноi перевiрки Позичальника та забезпечення спроможностi
Ломбарду виконувати rrравила внутрiшнього фiнансового монiторингу Ломбард мас право
витребувати передбачену законодавством iнформацiю, яка стосусться iдентифiкацii особи
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Позичальника, у органiв державноТ влади, а також здiйснювати передбаченi законодавством
заходи щодо збору такоi iнформацii з iнших джерел.

б. Згода на обробку персональних даних
6.1. ПозичzLпьник, виступаючи в якостi суб'екта персональних даних i суб'екта кредитноi
icTopii, надас свою згоду на передання Ломбарду своiх персональних даних та ik обробку з
метою оцiнки фiнансового стану Позичальника, його спроможностi виконати зобов'язання за
договором фiнансового кредиту та застави, та для цiлей запобiгання та протидii легалiзацii
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та
фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення.
6.2. Позич€lльник надае згоду щодо власних персональних даних, включаючи iнформацiю про
прiзвище, iм'я, по-батьковi, стать, громадянство, дату та мiсце народження, назву i реквiзити
документц що посвiдчуе особу, адресу зареестрованого мiсця проживання, адресу фактичного
мiсця проживання, iдентифiкацiйний номер платника податкiв, вiдомостi щодо освiти,
сiмейного, соцiального та майнового стану, професiю, доходи, а також iнформацiю, яка стане
вiдомою Ломбарду у зв'язку з укладанням та,/або виконанням таlабо протягом строку дii
,Щоговору (надалi - Щанi).
6.3. Позичtlльник пiдтвердхtус та гарантуе, що надана ним iнформацiя - достовiрна, та
зобов'язуеться пiдтримувати ii в актуальному cTaHi. У разi настання змiн в наданiй
Позичальником iнформацiI - BiH зобов'язаний повiдомити про це Ломбард протягом трьох
каJIендарних днiв.
6.4. Згода Позичальника включае в себе, в тому числi, право Ломбарду здiйснювати обробку
,Щаних (у тому числi з використанням iнформацiйних (автоматизованих) систем), включаючи
вчинення дiй або cyкyпHocTi дiй, таких як збирання, реестрацiя, накопичення, зберiгання,
адаптування, змiна, поновлення, використання i поширення (розповсюдя(ення, реалiзацiя,
передача), уточнення (оновлення, змiну, використання, розповсюдження), копiювання,
опублiкування, редагування, компонування даних без редагування ix внутрiшнього змiсту,
пересилання поштою таlабо електронними способами, передачу (в тому числi транскордонну),
знеособлення, знищення персональних даних, власником яких е Ломбарл.
6.5. Згода Позичальника включае в себе, в тому числi, право Ломбарду передавати Щанi
Позичальника TpeTiM особам (включаючи, але не обмеяtуючись, Бюро кредитних iсторiй,
кредитним установам, факторинговим компанiям, колекторським компанiям тощо) для
захисту cBoix законних прав та iHTepeciB, стягнення простроченоi заборгованостi за кредитним
договором, штрафних санкцiй, збиткiв та iнших засобiв правового захисту.
6.6. Згода Позичальника включае в себе, в тому числi, право Ломбарду звертатись за
iнформацiею про фiнансовий стан Позичальника до TpeTix осiб, якi повОязанi з Позичальником
родинними, особистими, дiловими, професiйними або iншими стосунками у соцiальному
побутi Позичальника.
6.7. Згода Позичальника дiе протягом 5 (п'яти) poKiB з дати закiнчення договiрних вiдносин
мiлt ним i Ломбардом.
6.8. Згода Позичальника включае в себе, в тому числi, згоду з тим, що отримання
Позичальником у Ломбарлу даних, що стосуються ПозичzlJIьника, ix уточнення, блокування та
знищення допускаеться у випадках, встановлених чинним законодавством на пiдставi заяви
Позичальника, яка повинна вiдповiдати вимогам, встановленим чрfirним законодавством.
6,9. Ломбарл бере згоду у Позичальника, а Позичальник дае свою згоду записувати
(проводити звукозапис/фiксування) телефонних розмов, переговорiв, що здiйснюються мiж
Ломбарлм або його представником/агентом, з одного боку, i Позичальником або його
представником, з iншого боку, з метою перевiрки якостi надання послуг, навчання та/або
захисту Ломбарлм власних iHTepeciB.
б.10. Згода Позичальника на обробку його персонilльних даних, що надана згiдно з умовами
цього роздiлу Правил, не вимагае здiЙснення повiдомлень про передачу персональних даних
Позичальника TpeTiM особам згiдно iз статтею 21 Закону УкраiЪи <Про захист персональних
даних),



7. Порядок зберiгання Ломбардом договорiв та iнших документiво
пов'язаних iз наданням фiнансових послуг

7 .1. Щля договорiв та iнших документiв, tIов'язаних iз наданням фiнансових послуг Ломбарлом
встановлюеться наступний rrорядок зберiгання:
7,2.,Щоговори та iншi документи, пов'язанi iз наданням фiнансових послуг Ломбардом,

укладенi за його мiсцезнаходженням, протягом строку ix дii зберiгаються за
мiсцезнаходженням Ломбарду.
7.З. {оговори та iншi документи, пов'язанi iз наданням фiнансових послуг Ломбардом,
укладенi вiд iMeHi Ломбарду його вiдокремленими пiдроздiлами, протягом строку ix дii
зберiгаються за юридичною адресою Ломбарлу.
7.4.Пiсля закiнчення строку дii або погашення кредиту, договори та iншi документи, пов'язанi
iз наданням фiнансових послуг, передаються з вiдокремлених пiдроздiлiв ло apxiBy Ломбарлу,
де зберiгаються протягом п'яти poKiB за умови завершення перевiрки державними
податковими органами з питань дотримання податкового законодавства.
7.5. У разi виникнення спорiв (суперечок), порушення кримiнаJIьних справ, вiдкриття судами
провадження у справ зберiгаються до ухвалення остаточного рiшення.
7,6. ,Щокументи (у тому числi електроннi), iх копii)записи, данi, iнформацiю щодо заходiв,
в}китих з метою виконання вимог у сферi запобiгання та протидiТ, зокрема щодо здiйснення
належноi перевiрки клiентiв (у тому числi iдентифiкацii та верифiкацii представникiв клiентiв,
встановлення ix повноважень), а також осiб, яким Ломбарлом було вiдмовлено у встановленнi
дiлових вiдносин та/або проведеннi фiнансових операшiй, а також yci документи, що
стосуються дiлових вiдносин (проведення фiнансовоi операцii) з клiснтом, зберiгаються не
менше п'яти poKiB пiсля припинення дiлових вiдносин з клiснтом або завершення разовоi
фiнансовоi операцii без встановлення дiлових вiдносин з клiснтом.
7.7, Щля зберiгання договорiв та iнших документiв, пов'язаних iз наданням фiнансових послуг,
до закiнчення та пiсля закiнчення строку iх дii, Ломбарл мае спецiально обладнане
примiщення (apxiB) iз охоронно-пожежною сигншtiзацiсю.

8. Порядок доступу споживачiв фiнансових послуг до документiв та
iншоТ iнформацii, пов'язаноi з наданням фiнансових послуг Ломбардом

8.1. Ломбард розкривас споживачам визначену законодавством Украiни iнформачiю про

умови та IIорядок його дiяльностi, що розмiщу€ться у мiсцi надання послуг клiентам та/або на
власному веб-сайтi. Пiд час розкриття TaKoi iнформацii Ломбарл забезпечус дотримання
законодавства про мови.
8.2. Керiвництво та працiвники Ломбарду повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацiТ,
що надасться ПозичаJIьником i становить його комерцiйну, професiйну таемницю та мiстить
конфiденцiйну iнформацiю.
8.3. На вимогу споживача Ломбарл в порядку, передбаченому Законом Украiни "Про доступ
до публiчноi iнформацii", надае таку iнформацiю:
- вiдомостi про фiнансовi покЕ}зники дiяльностi та tf стан, якi пiдлягають обов'язковому
оприлюдненню;
- перелiк керiвникiв;
- перелiк вiдокремлених пiдроздiлiв;
- перелiк послуг, що надаються; .,f

- цiну/тарифи фiнансових послуг;
- перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi перевищують п'ять вiдсоткiв;
- iншу iнформацiю з питань надання фiнансових послуг та iнформацiю, право на отримання
якоi закрiплено в дiючому законодавствi Украiни.
8.4. Ломбард також розкривас шляхом,розмiщення на безоплатнiй ocHoBi в загаJIьнодоступнiй
iнформацiйнiй базi даних про фiнансовi установи та на власному веб-сайтi в обсязi та порядку,
встановлених законодавством Украiни, таку iнформацiю:
1) повне найменування, iдентифiкацiйний код та мiсцезнаходження;
2) перелiк фiнансових послуг, що надаються;



3) вiдомостi про власникiв icToTHoi yracTi (у тому числi осiб, якi здiйснюють контроль за

фiнансовою установою);
4) вiдомостi про склад наглядовоi ради (за наявностi) та виконавчого органу;

5) вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли;
6) вiдомостi про виданi лiцензiТ та дозволи;
7) рiчну фiнансову та консолiдовану фiнансову звiтнiсть;
8) вiдомостi про порушення провадження у справi про банкрутство, застосування процедури

санацii;
9) рiшення про лiквiдацiю;
10) iншу iнформацiЮ, Що пiдлягае оприлюдненню вiдповiдно до Закону Украiни кПро

фiнансовi lrослуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг).
8.5. Ломбард забезпечуе доступнiсть iнформацii, розмiщеноi на власному веб-сайтi не менше

нiж за ocTaHHi три роки.

9. Порядок проведення внутрiшнього контролю щодо дотримання законодавства та
внутрiшнiх регламентуючих документiв при здiйсненнi операцiй з надання фiнансових

послуг Ломбарлом
9.1 ЗгiднО cTaTTi 15l ЗаконУ УкраiнИ кПрО фiнансовi послугИ та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг) У Товариствi для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) дiе
внутрiшнiй аудитор, який пiдконтрольний та вiдповiдальний перед загаJIьними зборами

учасникiв.
9.2 Внутрiшнiй аулит (контроль) передбачае:

нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства
контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових aKTiB органiв, якi здiйснюють

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства;

перевiрку результатiв поточноi фiнансовоi дiяльностi Товариства;
аналiз iнформацii про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть ii працiвникiв, випадки

перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
виконання iнших передбачених законами функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за

дiяльнiстю Ломбарла.
9.3. Постiйний монiторинг здiйснюсться у ходi щоденноi поточноi дiяльностi Товариства та

передбачае контроЛь за додержанняМ працiвниками вимог законодавства та внутрiшнiх

регламент},ючих документiв Товариства.
9.4. Порядок взаемодii вiдокремлених пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства щодо здiйснення
ефективного внутрiшнього контролю визначаеться внутрiшнiми правилами, положеннями,

наказами, розпорядженнями директора) посадовими iнструкцiями працiвникiв та iншими
внутрiшнiми документами Товариства.

10. Вiдповiдальнiсть посадових осiб Ломбарду, до посадових обов'язкiв яких належать
безпосередньо робота з клiснтами, укладання та виконання договорiв

10.1.Посадовi особи Ломбарлу, до обов'язкiв яких належить безпосередня робота з клiентами,

укладання та виконання,Щоговорiв зобов'язанi:
- виконувати своi обов'язки на пiдставi посадових iнструкцiй, цих Правил та внутрiшнiх

регламентуючих документiв Ломбарду; .,*

- керуватись у своiй роботi чинним законодавством Украiни;
- надавати органаМ контролЮ Ломбарду документи, необхiднi для контролю вiдповiдностi
здiйснення ними cBoix посадових обов'язкiв;
- надавати iнформацiю про виконання ними посадових обов'язкiв органам контролю
Товариства;
- не завдавати шкоди iHTepecaM Ломбарду, не порушувати прав та iHTepeciB клiентiв
Товариства;
- нести встановлену законом майнову вiдповiдальнiсть.
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l0.2. Посадовi особи Ломбарлу, до посадових обов'язкiв яких належать безпосередньо робота
з клiснтами, укладання та виконання договорiв, за порушення поклад9них на них обов'язкiв
несуть дисциплiнарну, матерiальну (цивiльну), адмiнiстративну, кримiнальну вiдповiдальнiсть
10.3. Притягнення до дисциплiнарноi, матерiальноi (чивiльноi), адмiнiстративноi або
кримiнальноi вiдповiда-пьностi посадових осiб Ломбарду, до посадових обов'язкiв яких
належать безпосередньо робота з клiентами, укладання та виконання договорiв, здiйснюеться
в порядку, визначеному чинним законодавством УкраiЪи уповновая(еними на те органами
таlабо посадовими особами.

11. Опис завдань, якi rriдлягають виконанню
пiдроздiлами Ломбарду

11.1. Ломбард самостiйно визначае свою органiзацiйну структуру, встановлюс чисельнiсть
працiвникiв i штатний розпис.
||.2. Працiвники Ломбарду виконують покладенi на них завдання вiдповiдно до cBoix
посадових iнструкцiй, окремих наказiв керiвника та вiдповiдно до внутрiшнiх положень
Ломбарлу.
l1.3. Завданням керiвництва Ломбарлу с здiйснення розробки напрямкiв та найбiльш
ефективних способiв надання фiнансових послуг.


